COLÉGIO BATISTA RIO-PRETENSE
LISTA DE MATERIAIS 2021 – TURMA: 7º ANO
Todos os itens abaixo relacionados deverão estar identificados com o nome da criança.
02 tubos de cola líquida de 110 g
01 pasta catálogo com 50 folhas plásticas
01 bloco de folhas para fichário (simples)
01 bloco de fichas pautadas 6x9 (100 folhas)
01 pacote de perfex
01 caixa organizadora mini sapato 285 x 175 x
120 (preta)
01 caneta marcador permanente – ponta
dupla
01 caixa de tinta guache (12 cores)
01 caixa de tinta acrílica neon (06 cores –
Acrilex)
01 pincel trincha nº 2,5 cm

01 pincel chanfrado nº 12
01 bloco de papel Canson Colorido A4
01 bloco de papel Filipaper Metallics
01 folha de color set (preta)
02 folhas de celofane
02 folhas de cartolina (branca)
01 folha de EVA (preta)
01 folha de EVA com glitter (preta)
02 resmas de sulfite A4 (Chamex)
01 fita kraft
01 tela de pintura 30x40
01 m de plástico para forrar a carteira (aula
de artes)

O material de uso diário (abaixo relacionado) deverá ser trazido no primeiro dia de aula, pelo(a) aluno(a), na mochila
e reposto sempre que necessário.
01 caderno de 10 matérias
01 caderno com 96 folhas (1 matéria)
01 pasta fina com elástico (tarefas)
01 estojo com três repartições
01 caixa de lápis de cor – 24 cores
04 lápis grafite
03 canetas (01 azul, 01 preta e 01 verde)
02 borrachas
01 apontador com depósito

01 régua de 30cm
1 transferidor 180º
01 tesoura sem ponta
01 caixa de canetinhas hidrográficas (12
cores)
02 marca textos (Faber Castell)
01 squeeze ou garrafinha

Livros Didáticos
Serão entregues diretamente ao aluno em sala de aula, exceto, os dicionários.
Dicionário Escolar da Língua Portuguesa (Aurélio / Larousse)
Dicionário Escolar de Inglês (Aurélio / Larousse)
Dicionário Escolar de Espanhol (Aurélio / Larousse)
Bíblia NVI ou NVT
Livros Paradidáticos
Os livros serão utilizados no decorrer do ano em sala de aula em atividades e avaliações e poderão ser adquiridos
em livrarias e/ou sites.
Título
Sete desafios para ser rei
Dom Quixote (Bilíngue)

Autor(a)
Jan Terlouw
Miguel de Cervantes
(Adaptação: Telma
Guimarães)
C. S. Lewis

Editora
Ática
Editora do Brasil

As crônicas de Nárnia – O cavalo e seu
Saraiva
menino
Obs: O professor utilizará outros 2 títulos e disponibilizará os arquivos para os alunos.
Observações
A agenda escolar será entregue ao aluno(a) na 1ª semana de aula.
Os materiais de uso diário que estiverem em bom estado, poderão ser reutilizados.

